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Ce řekl Svatý Otec v
"Povolání je něco tajemného, co člověk přijímá a žije v nejhlubší vrstvě svého bytí. Je to dar a milost, která má své kořeny v suverenní Boží svobodě a Vstupuje do samé stvořitelské iniciativy jako zvláštní záblesk lásky... Jsme povoláni <)d věčnosti,
hned jak jsme začli existovat ve Stvořitelově mysli*" (Porto Alegre, 5° července 1980)
Všechny další citáty pocházejí z homilie, jíž se Svatý Otec
2. července v Rio de Janeiro obracel k jáhnům, které světil na
kněze:
"Jedna věc je jistá. Jsme povoláni od Krista, jsme povoláni
*d Boha. To znamená, že jsme i milováni od Krista, že jsme i milováni od Boha. Zamyslili jsme se dostatečně nad touto skutečností? Povolání ke kněžství jq známka vyvolení se strany toho, který
tím, že si vás vybral mezi tolika bratry, si vás zcela zvlášt vyvolil za své přátele... Naše štěstí závisí na tom, zda si toho
nikdy nepřestaneme vážit."
(Při svěcení) "jde o skutečnou proměnu, kterou projde váš
nadpřirozený organismus tím, že mu bude vtištěna Boží pečet, svátostný charakter, který vás uschopní jednat in persona Christi,
jako nástroje jeho působení."
"Kněz už nepatří světu, nýbrž se stal exklusivním, bezvýhradným vlastnictvím Páně... Proto už v něm není nic, čím by mchl disponovat jako kdyby nebyl kněz... U něho všechno, i to, co je zcela profánní, se stává kněžským, tak jako u Pána Ježíše, který byl
kněz a jednal jako kněz vždycky, ve všech projevech svého života-"
"Tento dar kněžství, mějte to stále na mysli, je Boží div,
který se udá ve vás, ale ne pro vás. Kněžství je celou svou povahou zaměřeno k apoštolátu, to znamená k misijnímu poslání,^k pastorační službě. Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás.'(Jn
20,21) Kněz je tedy Boží vyslanec. To je další známka jeho identity."
"Tím, že ztělesňujete Krista, se podílíte i na jeho úkolu prostředníka. Vůči lidem jste hlasateli Božího slova a správci Božích
tajemství (srv. 1 Kor 4,1; 2 lor 6,4). Vůči Bohu jste zástupci lidu v celé jeho rozmanitosti: dětí, lidí slabých a nemocných, ba i
těch, kdo jsou Bohu daleko anebo se dokonce staví proti němu. Přinášíte oběti tohoto lidu, jste jeho hlasem, hlasem jeho prosby,
jeho jásotu i jeho nářku. Jste nástrojem jeho smíření."
"Ano, musíme co nejvíce začleňovat laiky do apoštolátu. Ale
v řádu spásy existují úkoly a služby - jako^slavení eucharistické oběti, odpouštění hříchů nebo učitelský úřad - které Kristus
svěřil pouze kněžím a v nichž nás nemůže nahradit nikdo, kdo nepřijal kněžské svěcení. Bez kněžské služby byl byl náboženský ži-
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vot odříznut od svého zdroje, bez ní by se křestanské společenství
rozpadlo a církev zesvětštěla."
^"Mějte důvěru! íravní výšiny, nesnadné úkoly a velké ideály
mají i pro dnešní mládež silnou přitažlivost. Nenamlouvejte si',
že by^se zvýšil počet těch, kdo se chtějí zasvětit Kristu, kdyby
se snížily požadavky, které na ně kněžství klade, kdyby se přestaly vyžadovat oběti a odříkání, jako třeba kněžské' panictví. Naopak, co chybí a co je třeba v našich obcích vytvořit, je právě
mentalita silné a živé víry."
"Silou znamení není konformismus, nýbrž odlišnost. Světlo se
musí lišit od tmy, má-li svítit na cestu těm, kdo nevidí. Sůl se
musí lišit od pokrmu, má-li mu dát chut. A má-li oheň zahřát zkřehlé ruce, musí být jiný než led. - Kněz je samozřejmě člověk^pro
druhé, ale jen proto, že je člověk pro Boha... Je třeba jasně říci, že kněžská služba, má-li být věrna sama sobě, musí být službou v prvé řadě duchovní."
"Vedlejší služby nesmí knězi nikdy zastínit jeho hlavní službu, která spočívá v^tom, že pomáhá duším, aby našly nebeského Otce, aby mu otevřely své srdce, aby ho milovaly nade všecko... Jen
tak se kněz vyhne tomu, aby se cítil neužitečným a ztroskotaným,
když je přinucen se vzdát vnější činnosti. I v tom případě mu přece zbude svatá obět mešní, modlitba a pokání, i tehdy mu zůstane
zachována nejcennější stránka jeho kněžství, tak jako zůstala zachována i Pánu Ježíšovi během třiceti let jeho skrytého života. I
za takových okolností může tedy kněz vzdávat Bohu nesmírnou sláv^,
i v tom případě církev a svět nezůstanou i bez plodů jeho duchovní
služby,"
"Prosme nakonec Pannu Marii, aby-nám pomohla říkat po svém
příkladu to velké slovo ANO: naše ANO vůči Boží vůli, i když žádá
mnoho, i když žádá něco, co nedovedeme pochopit, i když žádá něco, co nás bolí 3. co nás stojí oběí,"
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OBuntll_nás_Saša_Heidler
Všichni už 'jistě víme o tom, že byl 4. srpna nalezen na svém
lůžku mrtvý
Msgr. Dr. ALEXANDER HEIDLER,
který zemřel zřejmě v prvním spánku večer 3° srpna po návratu ze
sjezdu v Konigsteinu.
Většina z nás ho znala osobné, jeho životní data už připomněly jiné exilové časopisy. My můžeme jen dodat, že se s ním uzavírá jedna kapitola našich exilových dějin, které on poznamenal svou
silnou osobností. Je možné, že ne všichni sdíleli vždy jeho názory, ale asi nikdo mu nemůže upřít výjimečnou ryzost charakteru a
věrnost jeho kněžskému povolání. Saša jednal vždy přímočaře, nikdy nešel proti svému svědomí.
Snad ml dovolí chicagský "Hlas národa", abych citoval některé
úryvky z jeho dopisů, které tam uveřejnil jeho přítel Pavel Pecháček.
V lednu 1979 napsal: "Můj zdravotní stav ujde, jen bývám víc
unavený, ale musím to přemáhat; lépe žít plodně v duchu evangelia
třeba o nějaký měsíc méně než kdybych,jen odpočíval a věnoval se
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svým zálibám, byt ušlechtilým, nebo se dokonce jen zlobil na pošetilce*"
Když se letos na jaře dozvěděl, že Pavel onemocněl, napsal
jeho ženě: "Pro Tebe, Líbo, je důležité, aby sis právo při všech
trampotách zachovala klidnou mysl a důvěru v Boha. Pamatuj, jak
jsem Ti vždy připomínal slova písničky: "Nic nežádáme, jenom to
samé (= jediné^, aby nás Pán Bůh miloval." - Najdi si, prosím,
každý den aspoň krátkou chvíli k intenzivní vnitřní modlitbě, při.
které své srdce uklidníš v Bohu a zcela se mu s Ježíšem daruješ
- i se všemi pracemi a bolestmi a starostmi každého dne."
Je zajímavé, že jeden zjúčastníků konigsteinského sjezdu,
který koncelebroval s Dr. Heidlerem mši svatou ráno před jeho smrtí, vzpomínal na to, jak se Saša po té mši sv. vroucně modlil. Cítil, že příští přijímání už bude tváří v tvář?
Je-li pravda, že za něho byla sloužena veřejně mše svatá v
Týnském kostele v Praze, pak se tím spíš sluší, abychom na něho
vzpomínali my, spolupoutníci na jeho cestě exilem, která ho už dovedla do věčné vlasti. Kéž se za nás přimlouváš
Ve_Vídni_zemřel bratr_Berchmans
Znali ho snad všichni, kdo kdy navštívili český kostel Otců
těšitelů na Rennwegu. Bratr Berchmans byl "ponížený bratříček",
který nechtěl nic jiného než sloužit. Setkali jsme se s ním i na
četných poutích. I jemu patří naše vzpomínka v modlitbě, aby byl
přičten mezi služebníky dobré a věrné. Ve světě se jmenoval M. Adalbert Kurucar.
za_naše_zemřelé příbuzné
Za ty, co umřeli v minulých letech, ale zvláště i za ty,
jejichř hroby jsou ještě čerstvé. V poslední době zemřela maminka Otcům Koláčkovi a Kovalovi, tatínek P. Stanislavu Glúckovi a
bratr mons. Kubovcovi. Kéž naše bratrská účast zmírní jejich bolest.
Naši_jubilanti
Padesát let kněžství dovršil 22. června náš pan děkan Jan
Urban, konsistorní rada. líšeme "náš", protože z těch 50 let kněžské služby věnoval skoro celých 30 let našim krajanům v zemi švábské kolem Stuttgartu. Jsme mu za to vděčni a přejeme mu, aby si i
do dalších let zachoval svou duševní svěžest.
V bavorském Kirchdorfu oslavil čtyřicet let svého kněžství
dp. Jaroslav Rauvolf, I jemu provoláváme "Ad multos anncs!"
P§BšĚským_prelátem
byl jmenován rektor Nepomucena prof. Dr. Karel Vrána, který
v tomto akademickém roce začal zároveň přednášet na filosofické
fakultě Lateránské university. Je to hodnost, která přísluší rektorům papežských kolejí a zároveň i uznání za to, co Karel pro Nepomucenum vykonal. Je ovšem možné, že víc než červených knoflíčků
je mu zapotřebí naší solidarity a spolupráce: kéž mu nikdy nechybí!
Nepomucenum je v tomto roce zcela zaplněno studenty z různých
zemí, naše vlastní komunita vzrostla o dva nové bohoslovce, kteří přišli z Československa, jeden čech a jeden Slovák, ^ašich bohoslovců tam tedy nyní studuje deset. Bdí nad nimi nový vicerektor
dp. Václav Plíšek, bývalý farář v Dolomitech v diecési bellunské
(jeho generálním vikářem byl kdysi pozdější papež Jan Pavel I.).
Nezapomeňme si zapsat
tyto nové do svého srdce, do seznamu těch,
za něž se modlíme^
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F^ankfurt_nad_Mohanem
Konečné se podařilo obsadit místo, které zůstalo prázdné po
smrti Dra Karla Wortnera. Převzal ho Otec Jan Holas, exalumnus
Nepomucena s pastorační praxí v Itálii a ve Vídni, který už ve
Frankfurtu vypomáhal a situaci dobře zná. Projevilo se to už i
účastí našich Frankfur^anů na jubilejní pouti v Ellwangen. V české farnosti ve Frankfurtu působí nadále i Dr. Vladimír Neuwirth a
s. Ludmila Dobrovolská.
Mnichov
Jak nahradit Otce Křiš*6ana čili Dra. Heidlera? Zatím se jeho práce v rozhlasu ujal msgr. Fořt, kterému pomáhá v duchovní
správě dp. Jiří Tesař, mladý kněz brněnské diecéze. Ten je zatím
- také proto, aby se lépe začlepil do života mnichovské diecéze na půl uvazku i kaplanem v německé farnosti sv. Ruperta.
Kanada
V létě tam působil, zatím na zkušené v normální torontské
farnosti, jáhen Šebor z Nepomucena. Podepře či nahradí jednou ubývající (ale ještě stále velmi výkonné) síly kněží, kteří tam
téměř padají pod tíhou práce pro naše krajany? To se stane časové za půl druhého roku, až skončí studie. Zatím se za naše kněze
a krajany v Kanadě aspoň modleme. 0 situaci v Torontu a Hamiltonu
jsme už psali, také o potřebě českého kněze na dalekém západu. A
není ještě zajištěno ani zachování duchovního dědictví Otce Čelůstky v Manitobě, kolem kostela, který on postavil. Potřebovali
bychom pro Kanadu tak 3,- 4 kněze: kdo se nabídne?
Belgie
Tam to po smrti Otce Poklopa záplatujeme jak se dá, aby naši krajané neodvykli českým bohoslužbám. Už je tam sloužili Otcové Kandler, škarvada, Koláček a Vrána, naposled tam celebroval na
sv. Václava dp. Libor Koval, před svým odletem na Filipíny. Navštívil i krajany v Lucemburku, na které rovněž nesmíme zapomínat.
Holandsko
Tam držíme naši komunitu při životě aspoň dvojí schůzkou
ročně v Achelu. V postě bývají v onom cisterciáckém klášteře
exercicie, kolem Dušiček symposium. Je to blahodárná tradice, která stále přináší užitek. Dík za to patří Otci Vernerovi s Eindhovenu, který také během roku sloužívá na několika místech krajanské
bohoslužby, a dr. ing. PincLákovi, který to organizuje. Letošní
podzimní symposium vedl msgr. Vrána.
^5ĚĚská_schůzka_v_Ellwangen
"Ecce quam bonům et quam iucundum habitare fřatres in unum."
To zakusili a vychutnali ti, co letos v říjnu přijeli - až z
Francie, Švýcarska, Rakouska a Itálie,kromě, samozřejmě, Německa - do Ellwangen. Byla tam nejen družná beseda, nýbrž i modlení
za naše, zesnulé Karla a Sašu (pořádné dva růžence na kolenou) a
pak diskuse o udílení svátostí (kdy křtít? - kdy oddávat) v prostředí našeho exilu. Vedl ji Otec Pavel Kučera, který ji také uvedl úvodní relací postavenou na zkušenosti a duchu víry. Dík
Mnichovu za její svolání a organisování.
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Milán
To byste neřekli, kolik je v této severoitalské metropoli
tisíc Čechů, nesrovnatelně víc než v Římě. Nový arcibiskup dokonce zádá pro ně zvláštního kněze, ale kde ho vzít?
Zatím se našich krajanů dle svých možností ujímá prof. Dr.
Josef Motal , který působí na tamní Katolické universitě. Pán mu
to odplat:
Obřad smířeni
Zatím ještě nebylo možné vydat tiskem obřad svátosti pokání
v českém jazyku (stane se to však co nejdřív). Proto pro naši potřebu přepisujeme do Vincula autentický text definitvně schválený.
1. PŘIJETÍ KAJÍCNÍKA
4. MODLITBA KAJÍCNÍKA
Kj: Chvála Kristu.
Kj Pane Ježíši, Synu Boha ži-^
Kn: Na věky. Pěkně vás vítám.
vého, bud milostiv mně hříšOba:Ve jménu Otce i Syna i Dunému.
cha svatého. Amen.
Kn: Bůh, který osvěcuje naše srd- 5 ROZHŘEŠENÍ
ce, kéž vám dá pravdivě po(Kněz vztahuje ruku)
znat vaše hříchy a ukáže vám Kn: Bůh, Otec veškerého milosrsvé milosrdenství.
denství, smrtí a vzkříšením
svého
Syna smířil se sebou celý
2. ČTENÍ Z PÍSMA SV.
svět a na odpuštění hříchů dal
Kn: Pán Ježíš říká (Mt 6,14-15)
svého svatého Ducha. AÍ ti skr"Jestliže odpusíte lidem jeze tuto službu církve odpustí
jich poklesky, odpustí vám
hříchy a naplní tě pokojem. také nebeský Otec. Ale když
Uděluji ti rozhřešení ve jménu
lidem neodpustíte, ani váš
Otce i Syna i Ducha svatého.
Otec vám neodpustí vaše po-... Kj: Amen.
'"
klesky.
6. DÍKÚČINÉNÍ ZA BOŽÍ MILOSR3. VYZNÁNÍ HŘÍCHU
DENSTVÍ
Kj: Vyznávám se Bohu i Vám, Otče. Kn : Chvalte Pána neboť je dobrý.
že jsem se od poslední zpoKj : Jeho milosrdenství trvá na
vědi (před měsícem) dopusvěky.
til těchto hříchů...
7. PROPUŠTĚNÍ KAJÍCNÍKA
Po vyznání: Toto jsou mé
Pán vám odpustil hříchy.
Kn
hříchy.
Jděte v pokoji.
Kn: (Vyslechne, poučí, udělí doBohu
díky (i Vám).
Kj
stiučinění a vyzve kajícníka
S Pánem Bohem.
k jeho přijetí a vyjádření
lítosti.) A nyní se pomodlete na odpuštění svých hříchů.
Snad všichni jsme četli rubriky nového obřadu smíření v jiných řečech. To, co jsme zde přepsali v naší mateřštině, je jen nejzákladnější schéma, kterého ovšem lze, ba dokonce je třeba používat.
Redaktor_náboženské_edice_KA píše_čtenářům_Vincula:
"Počátkem záři jsem byl pověřen Křesťanskou akademií na jejím zasedání v Brixenu, abych se znovu ujal redakce náboženské edice které jsem se vzdal ze zdravotních důvodů před několika lety. Je to zvlášť za dnešních okolností, úkol závažný. Nestačí
vzít rukopis, který je právě po ruce a do daného termínu natisknout určitý počet stránek. Bylo by to nejen zpronevěření se účelu
edice, ale také úmyslům dobrodinců, kteří věří, že jejich podpory
církvi, která to nejvíc potřebuje, se účinně využívá. A kdo by se
tajil s tím. ze velké věci vyrůstají v církvi z vdovina groše
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Aby se skutečně tohoto cíle dosáhlo, na to nestačí jediný
člověk. Nikdo nemůže sám číst znamení doby, nikdo sám nemůže vyhmátnout všechny duchovní potřeby doma i v naší zahraniční duchovní správě o Omezováním se na náhodnosti by se nutně, třebas nechtě^ně, uzavíralo Proto nejen k přípravě knih, ale i k jejich výběru,
je třeba široké otevřené spolupráce. Obracím se tedy na všechny,
kdo budou číst tyto řádky,'s prosbou o ni.
Předně je třeba plánovat, V minulosti se během mého dřívějšího působení stávalo,"ze se tiskly rukopisy, které "redakci došly". Často byly šťastně volené a ukazovaly na dobrý vkus. Jindy
zase přicházely rukopisy, které nebylo možno vydat buá proto, že
tématicky byly okrajové, nebo že překlad jinak hodnotné knihy nebyl na výši a byl by vyžadoval úplného přepracování, anebo že rukopis se nedal bez přepsání použít k vysázení. I když bude třeba
vždy použít těchto "redakci došlých" rukopisů, poněvadž často jsou
hodnotné, bylo by také třeba plánovat kupředu tak, aby pokud možno se také daly vyplnit mezery vydavatelského programu - a tak aby bylo možno vyhovět i potřebám duchovní správy. Ty ovšem mohou
nejlépe posoudit duchovni správci sami. Jen letmý pohled na celý
seznam knih náboženské edice vyjeví, že přes všechno, co bylo vytištěno,schází ještě dost v oboru biblickém a liturgickém, vzhledem k úloze, kterou hrají oba v životě křesíana. Konkrétně tedy
je třeba: a) navrhovat témata; b) navrhovat knihy vhodné na vydání; c) dobrovolníků, kteří by případně se na navržené tituly podívali a dali svůj posudek. Návrhuje-li se kniha k překladu, je dobré ji nezačít překládat, dokud není jisté, že vyjde, tj. pokud
není odhlasována.
Přprava rukopisu k tisku vyžaduje především
Zde Toy snad duchovni.. správci mohli pomoci tím, že upozorní náboženskou edici, mají-li ve farnosti někoho, kdo by byl ochoten vypomoci, případně upozornit schopné překladatele na tuto možnost
apoštolátu i pro domov. Také je občas třeba umělce_^ který by navrhl grafickou úpravu, nebo případně knihu ilustroval a připravil obálku.
Touto spoluprací se může zabránit nemilým překvapením, poněvadž se nejednou s*čalo, že se na dvou místech pracovalo na překladu téže knihy současně, aniž by jeden věděl o druhem..Bude také užitečné prodloužit plánování knihy na dva roky, tj. nejdříve
sestavit pracovní program a pak z hotových k tisku připravených
rukopisů sestavit na obvyklé podzimní schůzi vydavatelský program
na příští rok.
Nakonec předem děkuji za porozumění a za budoucí spolupráci a pomoc. Prosím jen, aby všechny návrhy a rukopisy týkající se
náboženské edice byly zasílány na mou adresu, udanou v adresáři
Vincula.
Jaroslav V. Pole
Nechcete_jet_na_pout_do_Lurd?
Čeští poutníci ze Švýcarska tam pojedou příští jaro, od 2.
do 8. května (organisaci má na starosti švýcarské poutní středisko, česká skupina bude autonomní částí celošvýcarské pouti). V Lurdech se k nim připojí skupinka z Paříže. Bylo by snad^možné zorganisovat skupiny i z jiných zemí anebo doporučit^pout jednotlivcům, kteří by se mohli přidat bud ke krajanům ze Švýcarska v některém tamním městě (poslední zastávka vlaku je v Ženevě) anebo
ke krajanům z Francie v Paříži (ti vyjedou asi o den později, 3května). Ovšem bylo by třeba se přihlásit co nejdříve, pokud možno před vánocemi o Případné dotazy řičíte na Otce Viléma Vondru,
CH-8735 St. Gallenkappelo - Vinculum vyšle na pou*É zvláštního dopisovatele.- - - VŠEM RADOSTNÉ VÁNOCE A NA SHLEDANOU V ROCE i981.

